To nejlepší z Thajska + CHIANG MAI + KOUPÁNÍ NA KOH SAMUI (letecky z Prahy)
31.1. - 15.2. 2023

64 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/29229/

Průvodkyně:

Dagmar Sedláčková

Specialista:

Klára Hrobníková, +420 774 700 183, hrobnikova@radynacestu.cz

Thajské zážitky z první ruky… Připraveni? Bangkok si vychutnáte z paluby vyhlídkové lodi i z vrcholu Golden Mount.
Prozkoumáte metropoli starověkého království Lanna. Mořský národní park Ang Thong vás dostane. Projdete se
džunglí i královskou zimní zahradou, poplujete kanoí, odhalíte tajemství thajské kuchyně. Užijete si odpočinek na Koh
Samui. A vyrazíte za poklady Ayutthaye. Nechte se vtáhnout asijskou exotikou – dopřejte si Thajsko na vlastní kůži!

Na co se můžete těšit
chrámy Bangkoku a výhled z Golden Mount
tajuplná lannská metropole Chiang Mai
plážová pohoda a koupání na Lamai Beach
džungle deštného pralesa v NP Khao Sok
mystická královská Ayutthaya (UNESCO)

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Bangkok – Praha včetně letištních tax
letenka Chiang Mai – Koh Samui včetně letištních tax
kabinové a odbavované zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel
jízdenka na noční vlak Bangkok – Chiang Mai
jízdenka na noční vlak Surat Thani – Bangkok
transfery letiště – hotel – letiště
transfery minibusem dle programu
3x ubytování v Bangkoku
3x ubytování v Chiang Mai
3x ubytování na Koh Samui
2x ubytování v Khao Sok
11x snídaně
2x oběd
večeře a show v Lannském kulturním centru
plavba kánoí v NP Khao Sok
český průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program)
místní průvodci
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
plavba po řece v Bangkoku
kurz vaření na Koh Samui
fakultativní výlet do mořského národního parku Ang Thong
vstupné do navštívených památek a NP Khao Sok
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přesuny MHD
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj: 6 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
ubytování v Bangkoku, Chiang Mai a Koh Samui je zajištěno v minimálně 3* hotelech ve dvoulůžkových či trojlůžkových pokojích
ubytování v Khao Sok je zajištěno v malebných chatičkách v deštném pralese
dvě noci cestování v nočních vlacích

Jak je to s jídlem?
během dne i večera bude možnost stravování v restauracích či stáncích
v ceně zájezdu je i večeře v Lannském kulturním centru
v rámci výletů do NP Doi Suthep-Pui a k jezeru Cheow Lan je podáván oběd

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Celodenní výlet do mořského národního parku Ang Thong
Dítě: 1 400,00 Kč, Dospělý: 1 850,00 Kč
Odpolední kurz thajské kuchyně
Dospělý: 2 200,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Úterý 31. ledna: Podle letového řádu odlet z ČR.

Středa 1. února: Po příletu do Bangkoku nás objednaný autobus vyzvedne na letišti a dopraví do hotelu, kde se
ubytujeme. V závislosti na čase příletu bude následovat první seznámení s thajskou metropolí.
Ve večerních hodinách se vydáme na první prohlídku města. Nasajeme místní atmosféru a hlavně poprvé ochutnáme opravdové
thajské jídlo.
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Čtvrtek 2. února: Čeká nás prohlídka Bangkoku a jeho nejslavnějších chrámů. Navštívíme hned dva z takzvané svaté
trojice: Wat Arun a Wat Pho s největší sochou ležícího Buddhy. Odpoledne si užijeme plavbu po řece Chaio Phraya a
večer odjedeme vlakem do Chiang Mai.
Hned po snídani se ponoříme do tajů Bangkoku. Jako první nás přivítá chrám Wat Arun na břehu řeky Chaio Phraya. Zde se
necháme okouzlit 82 metrů vysokou věží, která je hlavní dominantou tohoto chrámu. Věž je vidět z velké dálky, ale my si ji
prohlédneme zblízka a budeme obdivovat ozdobné mozaiky s květinovými vzory, kterými je pokryta.
Poté se přesuneme k chrámu ležícího Buddhy (Wat Pho). Jak už název napovídá, jeho největším lákadlem je ohromující zlatá
socha ležícího Buddhy, který je největší v Bangkoku. To ale není zdaleka všechno, co tento chrám, rozkládající se na ploše
osm hektarů, nabízí. Mimo jiné je zde umístěna i největší sbírka obrazů Buddhy v Thajsku a thajská škola masáží.
Po obědě si vychutnáme pohled na Bangkok z paluby vyhlídkové lodi. Užijeme si plavbu po řece Chao Phraya a největších
bangkokských kanálech.
Ve večerních hodinách nás objednaný autobus odveze i se zavazadly na vlakové nádraží, odkud odjedeme nočním vlakem do
Chiang Mai.

Pátek 3. února: Dnes budeme objevovat metropoli Chiang Mai, hlavní město starověkého království Lanna. Ponoříme
se do uliček Starého města, prohlédneme si slavný chrám Wat Phra Singh a vychutnáme si atmosféru zdejšího
oblíbeného trhu.
Noční vlak nás doveze do metropole Chiang Mai na severu Thajska. Poté, co se ubytujeme v hotelu, prozkoumáme zdejší Staré
město. Místní panovníci srdce své říše obehnali hradbami, vodním příkopem a naplnili jej chrámy. My navštívíme ten nejslavnější,
Wat Phra Singh.
Největším lákadlem tohoto chrámu je socha Phra Singh (Lvího Buddhy). Má výrazné lidské rysy a kštici ve tvaru lotosového
květu. Tato socha je považována za jednu z nejkrásnějších ukázek lannského sakrálního umění.
Po prohlídce chrámu budeme dál bloudit uličkami Starého města. Prohlédneme si hradby, další chrámy a určitě potkáme nejedno
procesí mnichů spěchajících do některého z chrámů.
A abychom si užili i něco jiného, vydáme se v podvečer branou Pratu Tha Phae na východ. V této obchodní čtvrti se totiž nachází
nejproslulejší trh v celém Chiang Mai – Talat Warorot. Dá se zde sehnat vše od jídla, přes oblečení až po suvenýry.
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Sobota 4. února: Vydáme se do národního parku Doi Suthep-Pui. Navštívíme nejposvátnější zlatý chrám na úbočí hory
a královskou růžovou zahradu. Poté si dopřejeme jedinečný kulturní zážitek v podobě úžasného vystoupení
lannského tance a hudby.
Doi Suthep a Doi Pui jsou dva posvátné vrcholy, které se tyčí nad Chiang Mai. Jejich vrcholy jsou často skryty v oblacích, ale to
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nás od návštěvy neodradí. Část těchto dvou hor tvoří národní park Doi Suthep-Pui.
V tomto království zeleně se ukrývá jeden z nejposvátnějších chrámů severu Thajska – Wat Phra That Doi Suthep. Chrám
stojí na „vyvoleném“ místě, které svou smrtí určil bílý slon.
Neopomeneme navštívit ani zdejší zimní palác královské rodiny Phra Tamnak Bhu Bing. Jelikož je zde chladné podnebí,
mohou se ve zdejší zahradě pěstovat exotické druhy, například růže. Dalším lákadlem je vodní nádrž s tančícími fontánami.
Odpoledne se vrátíme na hotel, odpočineme si a přichystáme se na neuvěřitelný zážitek. Autobus nás odveze do zdejšího
kulturního centra, kde si vychutnáme skvělou večeři sestávající z několika chodů a užijeme si královskou podívanou. Mladé
tanečnice i hudebníci nám předvedou lannskou kulturu v plné parádě. Užijeme si nabité dvouhodinové představení s hudbou,
tanci a originálními vystoupeními.
Ve večerních hodinách návrat na hotel.

Neděle 5. února: Dnešek bude ve znamení národního parku Doi Inthanon. Vyrazíme na stejnojmennou a nejvyšší horu
Thajska, projdeme se džunglí a budeme obdivovat královské stúpy. Vydáme se k fascinujícímu vodopádu a na závěr
nakoukneme do života kmene Hmong.
Brzy ráno vyrazíme do národního parku Doi Inthanon, který se rozkládá na stejnojmenné nejvyšší hoře Thajska. Nejdříve se
vydáme na pěší procházku džunglí, kterou je hora porostlá. Budeme obdivovat zdejší flóru i faunu a užívat si klid, který všude
kolem panuje.
Na svazích hory si prohlédneme monumentální stúpy postavené na počest králových a královniných šedesátých
narozenin. Tyto stúpy dalo postavit Thajské královské letectvo. Výhledy z chrámů a zahrad na vrcholu jsou nezapomenutelné.
Necháme si tedy dost času na jejich obdivování.
Po obědě podávaném v útulné místní restauraci vyrazíme po úzkých horských stezkách, které nás zavedou až k ohromujícímu
skrytému vodopádu Wachirathan, který padá z horského srázu do hloubky 50 metrů.
Cestou zpět do Chiang Mai navštívíme i místní trh a vesnici Ban Mong Khun Klang, kde budeme pozorovat kulturu kmene
Hmong, který obdělává zdejší rýžová pole. Tento kmen se těší ochraně samotného krále. Z vesnice je také krásný výhled na
vodopád Siriphum.
Ve večerních hodinách návrat na hotel.

Pondělí 6. února: Dopoledne přeletíme na ostrov Koh Samui, kde se ubytujeme, a po zbytek dne si budeme užívat
pohodu na pláži.
Podle letového řádu se objednaným autobusem přesuneme na místní letiště a přeletíme na ostrov Koh Samui.
Zde se ubytujeme v blízkosti slavné pláže Lamai Beach a vydáme se vstříc plážovým radovánkám. Užijeme si koupání,
opalování, místní kuchyni i drinky, thajské masáže a vše, po čem naše srdce zatouží.
Při procházce po pláži Lamai nemineme ani slavné Hin-Ta a Hin-Yai. Názvy bychom mohli přeložit jako Skála dědeček a Skála
babička. Tvary těchto skalních útvarů vzbuzují mnoho veselí, ale o tom už se přesvědčíme na vlastní oči.
Večer individuální návrat na hotel.

Úterý 7. února: Opět se budeme věnovat relaxaci a radovánkám na pláži Lamai Beach. Milovníci thajské kuchyně se
budou moci odpoledne zúčastnit kurzu vaření, ve kterém se nejen naučí připravovat thajské jídlo, ale také ho
ochutnají.
Dnes budeme pokračovat v lenošení na tomto úžasném ostrově. Pokud dáváte přednost aktivnímu odpočinku, můžete využít
nepřeberné možnosti plážových i vodních zábav nabízených místními agenturami.
Abyste si užili odpočinku do sytosti, můžete si na pláži vychutnat tradiční thajskou masáž, nebo si nechat udělat pedikúru.
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Pokud je pro vás půlden na pláži víc než dostačující a zamilovali jste si místní kuchyni, můžete si spolu s průvodkyní odpoledne užít
kurz thajské kuchyně. Nejen, že se zde naučíme připravovat lahodné thajské pokrmy, ale společně si užijeme i bohatou večeři
z námi připravených jídel.
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Středa 8. února: Se zájemci se vypravíme se na jedno z nejkrásnějších míst v Thajsku. Mořský národní park Ang
Thong vám vezme dech. Budeme obdivovat strmé útesy, laguny i úchvatný podmořský život. Připravte se na zážitek,
na který nezapomenete.
Hned ráno se zájemci vydají lodí na průzkum mořského národního parku Ang Thong. Jedná se o seskupení více než 40
ostrůvků. Budeme zde obdivovat strmé vápencové útesy, džungli, kterou jsou ostrůvky zarostlé, laguny i pláže s nádherně
zbarveným pískem.
Zajímavé jsou nejen samotné ostrovy, ale hlavně zdejší podmořský život. V tomto parku si do sytosti užijeme koupání
a šnorchlování. Během výletu si vychutnáme i společný oběd.
Cestovatelé, kteří o výlet nebudou mít zájem, mohou nerušeně pokračovat v plážových radovánkách na ostrově Koh Samui.
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Čtvrtek 9. února: Rozloučíme se s tropickým rájem a vydáme se vstříc novému dobrodružství v národním parku Khao
Sok. Objevíme jeden z nejstarších deštných pralesů, navštívíme opičí chrám a užijeme si plavbu kanoí po řece.
Dopoledne dáme sbohem ostrovu Koh Samui a přesuneme se zpátky na pevninu, konkrétně do národního parku Khao Sok.
Podle některých zdrojů roste na tomto území džungle již více než 160 milionů let. Je to tedy jeden z nejstarších deštných
pralesů na planetě Zemi.
Ubytováni budeme jen malý kousek od samotného národního parku. Zapomeňte na dvě noci na hotel. Naším přechodným
domovem budou překrásné dřevěné chatičky na břehu řeky, nebo uvnitř deštného lesa.
Potom, co se zabydlíme, se vydáme na plavbu kánoemi po řece. Nemusíte se bát, řeka je mírná a horské scenérie, kterými
budeme proplouvat, rozhodně stojí za to.
Kromě obdivování zdejšího pralesa si užijeme i návštěvu opičího chrámu.
Večer si zpříjemníme večeří a drinkem v restauraci a baru, který je součástí našeho ubytování.

Pátek 10. února: Celodenní výlet do srdce deštného pralesa v Khao Sok. Vyrazíme k jezeru Chiaw Lan, kde nás čekají
úchvatné výhledy na jezerní hladinu s více než stovkou ostrůvků. Dopřejeme si koupání, projížďku na lodi nebo
příjemnou procházku ke krásné vápencové jeskyni.
Celý dnešní den strávíme u jezera Chiaw Lan v národním parku Khao Sok. Více než 100 ostrovů čnících z tohoto jezera vytváří
vskutku pohádkovou scenérii, která je řazena k nejkrásnějším na světě.
U jezera si vychutnáme společný oběd a poté si budete moci vybrat, jestli budete chtít odpoledne strávit koupáním a projížďkou
na lodi, nebo dáte přednost malému treku k jeskyni s nádhernými vápencovými formacemi.
Ve večerních hodinách návrat na ubytování.

Sobota 11. února: Než opustíme deštný prales v Khao Sok, projdeme se džunglí k nádherným vodopádům. Odpoledne
bude následovat přesun na vlakovou stanici Surat Thani a poté noční jízda do Bangkoku.
Národní park je jedním z posledních míst na Zemi, kde žijí ve volné přírodě velcí savci jako tapíři, gibboni, kočky mramorované
nebo divocí sloni a možná i tygři. Mimo savců se zde vyskytuje přes 300 druhů ptáků a jedny z největších rostlin světa
Rafflesia kerrii, které již v celém Thajsku rostou pouze v Khao Sok.
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A abychom viděli co nejvíce z krás zdejšího deštného pralesa, vydáme se po snídani ještě naposledy na krátkou procházku a
dojdeme až k nedalekým vodopádům.
Odpoledne nás autobus dopraví na vlakové nádraží do Surat Thani. Odtud vyjíždí noční vlak do Bangkoku a my se staneme jeho
pasažéry. Nemusíte mít obavy, vlak je překvapivě pohodlný a jízdu si rozhodně užijeme.

Neděle 12. února: Dnes budeme pokračovat v prohlídce bangkokských zajímavostí. Navštívíme Velký palác včetně
chrámu Smaragdového Buddhy. Odpoledne si vyšlápneme na Golden Mount a z jeho vrcholu si vychutnáme
překrásný výhled na celý Bangkok.
Po příjezdu do Bangkoku nás objednaný transfer odveze na hotel, kde si uložíme zavazadla a vydáme se objevovat další památky
thajské metropole.
Nejdříve si prohlédneme Velký palác. Tato bývalá královská rezidence je ještě dnes využívána k obřadním příležitostem. A to i
přes to, že zde panovníci již od roku 1946 nesídlí. V jednom areálu s Velkým palácem sídlí Wat Phra Kaew, neboli chrám
Smaragdového Buddhy. Nenechte se ale mýlit. Smaragdový Buddha je ve skutečnosti vytesán z nefritu. Celý areál patří k
nejnavštěvovanějším bangkokským památkám.
Po obědě nás čeká výlet na Golden Mount. Tento umělý kopec byl vytvořen na místě, kde původně stála velká stúpa (buddhistická
hrobka). Na jeho vrchol vystoupáme po klikatém schodišti a vychutnáme si překrásný výhled na celý Bangkok.
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Pondělí 13. února: Na závěr našeho poznávání Thajska si prohlédneme bývalé hlavní město Siamu. Překrásná
Ayutthaya ukrývá několik historických skvostů. Zamíříme do chrámu s královskými ostatky. Uvidíme sochu sedícího
Buddhy i unikátní hlavu Buddhy v kořenech stromů.
Ráno se vydáme do historického parku Ayutthaya. Toto město bývalo v době své největší slávy přímo skvostné. Po pádu
Siamského království ovšem stovky let chátralo. Naštěstí bylo ale v roce 1991 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO a
započalo se s jeho restaurací.
Během prohlídky navštívíme chrám Wat Phra Si Sanphet, který byl sídlem krále. Hlavní pozornost zde zasluhují tři vysoká čedí,
která ukrývají ostatky králů. V chrámu Wihan Phra Mongkhon Bophit budeme obdivovat 12 metrů vysokou sochu sedícího
Budhy, která byla poprvé zničena požárem a podruhé při vpádu Barmánců. Socha byla znovu obnovena a možná i proto sem míří
zástupy věřících, aby se jí poklonili.
Odpoledne se vydáme k nejfotografovanější památce města, hlavě Buddhy v kořenech stromů, která se nachází v blízkosti
chrámu Wat Mahathat. Navštívíme také klášter Wat Ratchaburana, který stojí na místě bratrovražedného souboje. Po smrti
krále se zde dva následníci trůnu utkali v boji na slonech. Oba zahynuli a třetí bratr nechal na místě souboje postavit svatyni.
Návrat na hotel ve večerních hodinách.

Úterý 14. února: V závislosti na čase odletu možnost volného programu v Bangkoku a následný návrat zpět do ČR.
Dle odletového řádu budete mít případně možnost individuální prohlídky města nebo některé z jeho atraktivit.
Pokud patříte k těm, kteří prostor pro zážitky využijí až do posledních okamžiků, a odletový řád to dovolí, můžete se vydat na
severní předměstí Bangkoku na největší víkendovou tržnici Chatuchak, kde seženete vše a nakoupíte skutečně originální
suvenýry. I samotná cesta tam bude autentickým zážitkem, protože pro dopravu na tržnici lze využít tuky tuky, typické místní
dopravní prostředky.
Poté bude přesun z hotelu na letiště a odlet z Bangkoku zpět do ČR.

Středa 15. února: V dopoledních hodinách návrat zpět do ČR.
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